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Hej! 

Välkommen till kursen ”Att analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv”. Nedan följer lite information om kursen, så att du får möjlighet att förbereda dig. 

Vi kommer att träffas vid 4 tillfällen under det kommande läsåret. Träffarna äger rum fredagarna 

24/9,  19/11, 28/1 och slutligen 22/4. Tiden som gäller dessa dagar är kl 10-16. Våra träffar kommer 

att bestå av samtal kring och redovisningar av gjorda kursuppgifter, seminarium samt föreläsningar 

dels av mig, dels av inbjudna gäster. Kursuppgifterna redovisas skriftligt och ska läggas ut i på 

lärplattformen Lisam minst 1 vecka innan vi träffas. I augusti kommer ytterligare information rörande 

detta samt en studiehandledning för hela kursen.  

Kursen fokuserar på fyra övergripande områden som behandlas på respektive kursträff: (1) Lärares 

kunskap och didaktiska teorier och modeller, (2) Läroplaner, läroplansteori och kunskapsteori, (3) 

Didaktiska teorier och undervisningsutveckling samt (4) Didaktisk forskning och att analysera 

undervisning. I alla dessa delar kommer du att få i uppgift att relatera litteraturen till 

undervisningspraktiken och till ett undervisningsämne som du väljer att fördjupa dig i. 

Den första träffen är den 24 september kl 10.15-16.00, med lunch kl 12.00-13.15. Eftersom vi under 

första halvan av terminen har restriktioner på grund av covid19 så kommer åtminstone den första 

träffen att ske digitalt på distans. Det kommer att finnas en zoom-länk i den digitala lärplattformen 

Lisam, så att ni på så sätt kan närvara vid båda seminarierna. Vid denna träff kommer vi att ha en 

kursintrodukton, Helene Winzell kommer att föreläsa om ämnesdidaktik och jag kommer att ge er 

en introduktion till kunskapsteori. Utöver det så kommer ni att få diskutera kursuppgift 1 med 

varandra. Förhoppningen är att träff 2, 3 och 4 kommer att ske på campus, men det beror på hur 

pandemisituationen ser ut.  

För att du ska kunna börja förbereda dig inför vårt första kurstillfälle bifogas studiehandledningen. 

Det kan förekomma mindre förändringar i den innan kursstart, men du ser litteraturlistan och hur den 

första kursuppgiften ser ut. De referenser som har en stjärna framför sig kommer att användas 

särskilt mycket i kursen och om du vill köpa några böcker så är dessa lämpliga (framför allt Carlgren 

och Wahlström). Flera av texterna som ingår i kursen är kapitel i antologier. I referenslistan står de 

efter författarnamnet till respektive kapitel, men flera av dem finns i samma bok. 

 
Jag ser fram emot en givande kurs! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anja Thorsten 
anja.thorsten@liu.se 
 

      
 


